
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΧ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ 

 

Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι 

ξύλο που θα το φας! 

μέσα σε ξένο  περιβολάκι 

τρύπες γιατί τρυπάς;   (2) 

 

Μη μου σουφρώνεις τη μυτίτσα 

μη μου κουνάς τα΄αυτιά 

μη μου το κλείνεις το ματάκι 

είσαι μια ζωγραφιά.   (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 

Η καλή μας αγελάδα 

βόσκει κάτω στη λιακάδα 

μικρά χόρτα και μεγάλα 

για να κατεβάσει γάλα. 

 

Να το κάνουνε τυράκι 

να το κάνουν βουτυράκι 

να το βάλουνε στο πιάτο 

να σου πουν ορίστε φάτο. 



ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΓΑΪΔΑΡΟΣ 

 

 

Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά 

το παχνί δεν τ’ άρεσε 

ήθελ’ αρχοντιά. (2) 
……………………………………………………….. 

Ήθελε η μούρη του να φορέσει σέλα 

και να καμαρώνεται  

με το σύρε κι έλα. 
……………………………………………………….. 

 

Στο δρόμο που επήγαινε βρίσκει μια αλεπού 

κι η αλεπού τον ρώτησε 

γάιδαρε, για πού; (2) 
……………………………………………………….. 

 

Πάω μες στην αγορά ν αγοράσω σέλα 

τον καιρό μου να περνώ 

με το πήγαιν’ έλα.(2) 
……………………………………………………….. 

Στην αγορά σαν έφτασε του βάλανε σαμάρι 

και τον εφορτώσανε 

δυο σακιά σιτάρι (2) 
……………………………………………………….. 

Στο δρόμο όταν γύριζε να’ σου η αλεπού 

κι η αλεπού τον ρώτησε 

γάιδαρε για πού; (2) 
……………………………………………………….. 

Πάω στο μύλο άλεσμα, πάω στο σπίτι αλεύρι 

απ’ τ’ αφεντικά  κανείς 

δύσκολα ξεφεύγει. (2) 





ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 

 

Πού’ ντο, πού’ ντο το δαχτυλίδι 

πού’ ντο, πού’ ντο δε θα το βρεις 

δε θα το βρεις, δε θα το βρεις 

το δαχτυλίδι που ποθείς. (2) 

 

Να’ το, να’ το το δαχτυλίδι 

να’ το, να’ το δε θα το βρεις 

δε θα το βρεις, δε θα το βρεις 

το δαχτυλίδι που φορείς. (2) 

 



ΤΣΙΡΙΤΙΡΙ, ΤΣΙΡΙΤΡΟ 
Σε μια ρώγα από σταφύλι 

Έπεσαν οχτώ σπουργίτες 

Και τρωγόπιναν οι φίλοι 

τσιριτίρι, τσιριτρό 

τσιριτρί, τσιριτρό. 

 

Εχτυπούσανε τις μύτες 

Και χτυπούσαν τις ουρές 

Κι είχαν γέλια και χαρές 

τσιριτίρι, τσιριτρό 

τσιριτρί, τσιριτρό. 

 

Πο πο πο σε μία ρώγα 

Φαγοπότι και φωνή 

Την αφήκαν αδειανή 

τσιριτίρι, τσιριτρό 

τσιριτρί, τσιριτρό. 

 

Και μεθύσαν κι όλη μέρα 

Πάνε δώθε πάνε πέρα 

Τραγουδούσαν στον αέρα 

τσιριτίρι, τσιριτρό 

τσιριτρί, τσιριτρό. 

 



 

 

Χ Α Ρ Ω Π Α  

 

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ (2) 

μια και είμ’ εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ 

χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. 
 

Χαρωπά τα δυο μου δάχτυλα χτυπώ (2) 

μια και είμ’ εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ 

χαρωπά τα δυο μου δάχτυλα χτυπώ. 
 

Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ (2) 

μια και είμ’ εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ 

χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ. 
 

Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ (2) 

μια και είμ’ εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ 

χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ. 
 

Χαρωπά θε να γελάσω δυνατά χα! χα! (2) 

μια και είμ’ εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ 

κι άμα θες απ’ την αρχή ξαναρχινώ. 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ 

 

Πάει ο παλιός ο χρόνος  

ας γιορτάσουμε παιδιά  

και του χωρισμού ο πόνος  

ας κοιμάται στην καρδιά.  
 

Καλή χρονιά, χρονιά πολλά  

χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά. (2) 

 

Γέρε χρόνε φύγε τώρα  

πάει η δική σου η σειρά.  

Ήρθε ο νέος με τα δώρα,  

με τραγούδια με χαρά.  

 

Καλή χρονιά, χρονιά πολλά  
χαρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά. (4) 

 



ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

1. Καλήν εσπέραν άρχοντες  

κι αν είναι ορισμός σας  

Χριστού τη θεία γέννηση  

να μπω στ' αρχοντικό σας.  

 

2.Χριστός γεννάται σήμερον  

εν Βηθλεέμ τη πόλη  

οι ουρανοί αγάλλονται  

χαίρετ’  η φύσις όλη.  

 

3.Εν τω σπηλαίω τίκτεται  

εν φάτνη των αλόγων  

ο Βασιλεύς των ουρανών  

και ποιητής των όλων. 

 

(όλο 2η φορά) 

 



ΤΟ ΕΛΑΤΟ  

Ω έλατο, ω έλατο  

τα φύλλα σου κοιτάζω. (2) 

Ψυχές χιλιάδες φαίνονται 

ψυχές που δε μαραίνονται 

Ω έλατο, ω έλατο  

τα φύλλα σου κοιτάζω. 

 

Ω έλατο, ω έλατο 

χαρούμενες ελπίδες. (2) 

γλυκές κι απόψε στείλε μου 

αγαπημένε φίλε μου. 

Ω έλατο, ω έλατο  

χρυσές ελπίδες φέρνεις. 

 



ΤΡΙΓΩΝΑ-ΚΑΛΑΝΤΑ  

Άστρο φωτεινό, θα 'βγει γιορτινό  

μήνυμα θα φέρει από τον ουρανό.  
φεύγουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά 

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά. 

 

Τρίγωνα-κάλαντα σκόρπισαν παντού  
κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού έι!  

Τρίγωνα-κάλαντα μες στη γειτονιά  

ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά.  

 

(όλο 2η φορά) 
 



ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ 

 

Χιόνια στο καμπαναριό  

που Χριστούγεννα σημαίνει.  

Χιόνια στο καμπαναριό  

ξύπνησ' όλο το χωριό.  

 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Ντιν-νταν…) 

 

Κι όλοι παν στην εκκλησιά  

το Χριστό να προσκυνήσουν.  

Κι όλοι παν στην εκκλησιά  

λάμπει απόψε η Παναγιά. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ (Ντιν-νταν…) 

 

 


